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ءة و    ...........يف الطريق، ومع حدٍث أصغَر ونجاسِة ثوٍب وبدٍن وفم اْلُقْرآنِ تباُح قرا

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللاِ رب العاملني، وأشهُد أن ال إ إال اهللا وحده ال 

رشيَك له وأشهُد أن حممًدا عبُد اهللاِ ورسوله صىل اهللا عليه وعىل أصحابيه وسلم تسليًام 

ا ذكَر أحكام سجود التالوة كثًريا إىل يوم الدين ثم أما بعد، فإ ن املصنَف رمحه اُهللا تعاىل 

  . رشَع بعد ذلك بذكر أوقات النهي وما ُيشُبهها وهو سجود الشكر له 

بَع املصنُف بعَد ذلك  ايض ما يتعلُق بأوقات النهي، ثم أ وُكنا قد ذكرنا يف الدرس ا

ءة  ه اجلُملة يف باِب أوقات النهي ولعله ، واملصنُف أورَد هذاْلُقْرآنمجلًة متعلقًة بأحكام قرا

قد ند برصه فإن أصَل هذا الكتاب وهو منتهى اإلرادات لتقي الدين الفتوحي ابن النجار 

التي أوردها املصنف ُهنا يف، أو عقَب ذكره ألحكاِم سجود  اْلُقْرآنإنام أورَد أحكام قراءة 

سب، فلعل املصنف قد نَد برصه ثم نقلها بعَد ذلك إىل باِب أوقات  التالوة، وهو األ

سب   .النهي، وإال ففي املكان األوِل أ

يف الطريق، ومع حدٍث أصغَر  اْلُقْرآنِ تباُح قراءة «: يقول املصنف رمحه اُهللا تعاىل

  . »ونجاسِة ثوٍب وبدٍن وفم

ذكر اُهللا جل وعال يف مقام الثناِء عىل املؤمنني من عباده الصاحلني، ذكَر أهنم كانوا 

نَ ُقرآن قياًما وقعوًدا وعىل جنوهبم، فذكر اُهللا جل وعال أهنم يقرؤون يقرؤون ال قياًما  اْلُقْرآ

  . وقعوًدا وعىل جنوهبم

ًضا مع امليش، وقد جاء أن النبَي  ،»قياًما«: فقوله َصىلَّ يشمُل القياَم يف الصالة والقياَم أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َّ   . له كلها ما مل يكن ُجنباعىل أحوا  اْلُقْرآنَ كان يقرُئ أصحابه  ا

فإنه مباٌح له ذلك ويؤجُر عليه،  اْلُقْرآنإًذا إذا كان املرُء يمُر يف الطريق، يميش به فيقرأ 

ه ال يؤجُر عىل القراءة، ال، فإن املرء يؤجُر أجرينُيباح: وقول املصنف أجٌر : ، ليس معناه أ

   .عىل القراءة وأجٌر عىل املحل

  

  



 

  

  

 

...................................................................................  

يف صالته كانت قراءته أعظم ممن يقرؤه يف غري الصالة، ومن قرأ  اْلُقْرآنَ فمن قرأ 

يف غري املسجد، إًذا املحل هو الذي  اْلُقْرآنَ يف املسجد كان أجره أعظم ممن يقرأ  اْلُقْرآنَ 

ءة فإنه يؤجُر عليها وال شك ه مباٌح، وأما ذات القرا   . يتكلم عنه املصنف وأ

  . ومع حدٍث أصغر: قال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ كان النبُي  «: وضوءه لقول عيل ريض اُهللا عنه أي إذا انتقَض  َّ  َصىلَّ ا

له ما مل يكن ُجنُبا اْلُقْرآنَ يقرؤنا  ِه كلِه أو يف كل أحوا ه مع »عىل شأ ، فمفهوم هذا احلديث أ

  . احلدث األصغر فإنه ُيباُح قراءة الُقرآن

  .ونجاسِة ثوٍب : قال

  . اْلُقْرآنأي إذا كان الثوُب نجًسا، الثوب الذي يلبثه قارُئ  

  .وبدٍن وفم

ألن املرَء يف كثٍري من أحيانه ال يسلم من وجوِد نجاسٍة عىل ثوبه أو بدنه، وإنام جيُب 

ءة  عىل املرِء أن ُيطهَر ثوبه وبدنه وبقعته عند الصالِة أو ما يشرتُط له الطهارة، وليست قرا

  . مما تشرتُط له الطهارة فال يلزُم ذلك اْلُقْرآنِ 

تان   :وعندنا ُهنا مسأ

ُة األوىل أن املقصوَد بالنجاسة أي النجاسة احلكمية التي تطرأُ عىل الثوِب  :املسأ

والبدِن والفم، والنجاسة التي تكوُن يف الفم بأن يتناول املرُء بفمه شيئًا ال جيوُز له أكله من 

ٍر نحوه، املحرمات النجسة، فيبقى يف  فمه بعُض النجاسة، ولكنه قد يباُح له تناوله الضطرا

ُر النجاسِة يف فيه   . وجيوُز له أن يقرأ وإن بقي أ

ُة الثانية معنا وهي أن عندما نقوُل إن النجاسَة ال، إن من كان ثوبه نجًسا أو كان  :املسأ

   .اْلُقْرآنبدنه نجًسا فإنه جيوُز له أن يقرأ 

  

  



 

   
 

 

  .........................................................وحفظ القرآن فرض كفاية

يف املكان  اْلُقْرآنأن املرَء ال جيوُز له أن يقرأ : من ذلك صورة، وهي استثنى أهل العلمِ 

الذي فيه النجاسة، فإذا كان املكان يغلُب عليه النجاسة كأماكن قضاء احلاجة وبيوت 

ءة    . ؛ ألن تلَك قد غلبت عليها النجاسةاْلُقْرآناخلالء واحلاممات فإنه ُيمنُع فيها من قرا

كم قبَل قليل إنام النجاسُة فيه طارئة، والطارُئ العربُة فيه وأما الثوب فقد ذكرُت ل

ه هو األصل أي مكان النجاسة   . باألصل، وأما ذاك فلام كُثَر كان كأ

ُيباُح له  اْلُقْرآنأن قارئ : أن بعض أهل العلم رمحهم اُهللا تعاىل ذكروا: املوضع الثاين

يف وقت خروج الريِح منه،  اْلُقْرآنأن يقرأ حال حدثه األصغر لكن يكرُه له  اْلُقْرآنَ أن يقرأ 

ثم أراد أن ُخيرَج رًحيا فإنه يقُف عن القراءة، ثم بعد ذلك يتمه، وقد  اْلُقْرآنَ فإذا كان يقرأُ 

  . جاء ذلك عن آثاٍر عن السلف يف هذا الباب

فرُض  اْلُقْرآنوحفُظ : فقال، اْلُقْرآنثم ذكَر املصنف رمحه اُهللا تعاىل ما يتعلُق بحفظ 

  . كفاية

كلُه أو  اْلُقْرآنَ حفظه نعمٌة عظيمٌة من اهللاِ جل وعال، والشك أن املرَء إذا حفَظ  اْلُقْرآنُ 

رحه ُكلها، ولذلَك  ُ ذكَر النبُي «: بعضُه فإنه جيُد يف ذلك نوًرا يف قلبه، وهباًء يف جوا َّ َصىلَّ ا

ُ : أن الناَس ثالثة َعَليِْه َوَسلَّمَ  ُ  آنَ اْلُقرْ رجٌل يقرأ وال يعمُل به،  اْلُقْرآنَ ويعمُل، ورجٌل يقرأ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فقال النبُي »وال يقرؤه اْلُقْرآنِ ورجٌل ال يعمُل ب َّ مثُل املؤمن الذي «: َصىلَّ ا

 ُ رجة رُحيها طيٌب وطعمها طيب، ومثُل املؤمن الذي ال يقرأُ  اْلُقْرآنيقرأ  اْلُقْرآنكمثل األُ

 ُ كمثل الرحيانة رُحيها  اْلُقْرآنكمثل التمرة طعمها طيٌب وال ريَح هلا، ومثُل املنافق الذي يقرأ

  . »طيٌب وطعمها ُمر

ءة  مؤثرٌة يف طيِب الشخِص ولو كان ذاك الشخُص منافًقا، واملرُء كلام  اْلُقْرآنِ إًذا فقرا

  . عند اهللاِ جل وعالكان يف جوفه يشٌء من الُقرآن كلام كان ذلَك أرفَع درجًة له 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يف الصحيِح من حديث ابن مسعود أن النبَي  َّ يقاُل للعبِد «: قال َصىلَّ ا

  . »يوم القيامة أقرأ ورتل كام كنَت ُترتُل يف الُدنيا فإن منزلتَك يف اجلنة عند آخِر آيٍة تقرؤها



 

  

  

 

...................................................................................  

فدل عىل أن املرَء إذا كان حافًظا للُقرآن فالبد أن ُيردَد ما حفظه لكي ال يناسه فيكون 

  . أكثر يف القراءة فيكون أعىل يف الدرجِة عند اهللاِ جل وعال

  . فضله عظيم وأجره عميم، لكن سنتكلم عن حكمه التكليفي اْلُقْرآنِ إًذا حفظ 

ذكَر أهُل العلِم رمحهم اُهللا تعاىل أن حفظ القرآن ليس واجب وإنام هو فرُض كفاية، 

ه إذا حفظه بعُض الناس فإنه حينئٍذ يكفي يف إسقاط اإلثِم عن الباقني، ووجُه ذلك  بمعنى أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ إن من خصائص ُأمة حممٍد : أهنم يقولون َّ يف ذكِر  فقد جاء اْلُقْرآنحفُظ  َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ صفٍة املؤمنني الذين مع نبينا  َّ : أن عيسى بن مريم عليه السالم قال َصىلَّ ا

اجيلهم يف صدورهم: مبًرشا بمحمٍد وبمن معه من املؤمنني، قال ٌم أ   . ويأيت معه أقوا

نُ إًذا هذا الدين إنام ُنقَل  ه املرء عمن سمعه، فيه باحلفظ، وُنقَل فيه بالتلقي يقرؤ اْلُقْرآ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ثم هكذا إىل النبي  َّ ُهنا يف صدورهاَصىلَّ ا اجيلها وُقرآ   .، فأمُة حممد أ

   :هو فرُض كفايٍة ألوجه اْلُقْرآنِ وحفُظ 

إنام يؤخُذ بالتلقي وال يؤخُذ بالوجادة وال يؤخُذ بالكتابة،  اْلُقْرآنَ أن  :الوجُه األول

  . طريق التلقي والتلقي ال يكون إال من حافظفالبد أن يكوَن عن 

الُبد يف تصحيحه من ضبطه وال يكوَن  اْلُقْرآنِ إن تعليَم : أهنم يقولون :األمر الثاين

  . املرُء ضابًطا له إال أن يكوَن حافًظا له عىل وجه

ه مما يستحُب أن يقرأ  :األمر الثالث لتامم يف الصالة، ويف الرتاويِح عىل وجه ا اْلُقْرآنُ أ

  . أي كامًال، واملرُء إن مل يُك حافًظا للُقرآن ما حتققت هذه الُسنن

  . إًذا ُهناك معاٍن عظيمٍة متعددة يف إجياب حفظ الُقرآن عىل وجه الكفاية

  .كله اْلُقْرآنَ وأما الفقيه فقد ذكَر أهُل العلِم إنه ال يلزُم أن يكون الفقيه حافًظا 

  

  

  



 

   
 

 

  .....................................................ويتعُني حفُظ ما جيُب يف الصالة

أن هذا القوَل غُري صحيح، فال يمكن أن يكون : دةوذكَر الشيخ تقي الدين يف املسو

كله؛  اْلُقْرآنَ املرُء فقيًها جمتهًدا يستطيُع أن يستنبَط من اآلياِت األحكام إال أن يكوَن حافًظا 

إما أن يكوَن حاوًيا آليات األحكام وإما أن يكوَن مبينًا عىل سبيل اإلشارٍة  اْلُقْرآنَ ألن 

اس ريض اُهللا عنهام املعروف يف إثباته أن أقل مدة احلمل ستة لبعضها كام يف حديِث ابن عب

أشهر من باب اإلشارة أو من باِب أخبار من سبقنا، وخُرب من سبقنا هو حجٌة يف حقنا إذا 

  . ورَد يف رشعنا ومل يرد يف رشعنا ما ُيعارضه

نِ إًذا املقصود من هذا أن حفظ  ، وإن فعله  اْلُقْرآ موا فرُض كفايٍة إن تركه الناُس مجيًعا أ

  . بعضهم سقَط اإلثُم عن الباقني

  . ويتعُني حفُظ ما جيُب يف الصالة: يقول الشيخ

أي وجيُب عىل املسلِم مع القدرة أن حيفَظ ما يتعُني يف الصالة وهو سورُة الفاحتة وهي 

ها، وقبَل أن حيفظها وأن يتعلمها فإنه جيُب سبُع آياٍت، فيجُب عىل املرء أن حيفظه وأن يتعلم

عليه الصالَة وإن مل يتعلمها وذلَك بأن ُيسبح وُهيلل وحيوقل يف موضع القراءة كام جاء يف 

  .حديث أيب سعيٍد وغريه

   



 

  

  

 

  .................................................جتُب عىل الرجال األحرار القادرين

جتُب عىل الرجال األحرار : قالبدأ الشيخ رمحه اُهللا تعاىل بذكر أحكام اجلامعة، 

  .القادرين

أما كون صالة اجلامعَة واجبًة عىل الرجال فإن دليَل ذلَك يف كتاب اهللاِ جل وعال يف  

اكِِعنيَ {: قوله  فدَل ذلَك عىل وجوب أن املرَء ُيصيل مجاعًة  ]٤٣:البقرة[}َواْرَكُعوا َمَع الرَّ

كان من فإن املعيَة تقتيض املُالزمة، أي جيُب عىل املرِء إذا صىل أن ُيصليها مع اجلامعة إن 

  . أهِل صالة اجلامعة

ُ َعَليِْه َوَسلََّم أكثَر من عرشِة أحاديث ُكلها تدل عىل أن  َّ وقد جاء عن النبي َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ لقد مهمُت أن  «: صالة اجلامعِة واجبة، ومن هذه األحاديث قول النبي َصىلَّ ا

ال يشهدوَن اجلامعة فُأحرَق عليهم بيوهتم، ولوال ما آمُر بالصالةِ فتُقام ثم أخالَف إىل أقوٍم 

  .، فدَل ذلك عىل أن صالة اجلامعِة واجبة»فيها من النساء والصبيان

ُتنا وما يتخلُف عنها«: وقال ابن مسعوٍد ريض اُهللا عنه إال «أي صالة اجلامعِة  »لقد رأ

  . »منافٌق عليُم النفاق

وهذه األحاديث وغُريها تدُل عىل أن صالة اجلامعِة واجبة ملن كان من أهل وجوهبا، 

  . وسريد رشوطها بعَد قليل

أمورات ثالثة أشياء   : وجيب أن نعلم أن ا

  . مأموٌر املرء بالصالة وهو واجٌب عىل األعيان :األمر األول

ر القادريَن  ومأموٌر بأن ُيصليها مجاعًة، وهي واجبٌة عىل :األمر الثاين الرجال األحرا

  . املُكلفني

أن ُيصليها يف املسجد، وصالُة الفريضِة يف املسجد إنام هو عىل سبيِل  :واألمر الثالث

فرض الكفاية، فإذا مل يتعطل املسجد أصبَح يف حقه ُسنة، كام سيأيت بعد قليل ذكُر هذه 

ة   . املسأ



 

   
 

 

  ................................................جتب عىل الرجال األحرار القادرين

م عىل تركه  وهذه الواجبات الثالث ال تالزَم بينها فيمكن أن تصَح صالُة املرء لكنه يأ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال َّ : اجلامعة، ودليُل ذلك ما جاء من حديِث عائشَة وغريها أن النبَي َصىلَّ ا

  . »صالُة املرِء يف اجلامعة تفضُل صالَة الفِذ ببضٍع وعرشيَن درجة«

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم صالَة الفرد ومل جيعل صالة اجلامعِة رشًطا، وإنام فصحَح النب َّ ُي َصىلَّ ا

  .هي واجٌب منفصٌل عن الصالة

جٍب : إًذا الواجبان أمران واجُب اجلامعة وواجُب الصالة الفرضية، ويزيُد عليها وبوا

عن الواجب الثالث ثالث عىل وجه الكفاية وهو صالُة اجلامعِة يف املسجد، وسيأيت احلديث 

  . بعَد قليل

  . جتُب عىل الرجال: يقول الشيخ

ُ َعَلْيِه  َّ ألن النساء ال جيُب عليهَن مجاعة وهذا بإمجاع، وقد جاء النساُء إىل النبي َصىلَّ ا

َم فُقلنَ  ه مستقٌر يف : َوَسلَّ قد سبقنا الرجال يشهدوَن اجلُمعَة واجلامعة، وهذا يدُل عىل أ

ن اُهللا عليهم أن اجلامعَة ليست واجبًة عىل النساء   . نفوس الصحابة رضوا

  .األحرار :قال

الكيهم وحمبوسون ملصلحتهم، فال جتُب   ألن غري األحرار وهم األرقاء مملوكوَن 

عليهم صالة اجلامعة، والرُق اآلَن قد انقىض ولن يبقى من الرق يشء، والرشُع متشوٌف 

به وتضييقها  وا فٌق مع مقاصِد الرشِع ألن الرشَع متشوٌف لإللغاء أ إللغائه، وإلغاُء الرِق متوا

  . وسيِع أسباِب اإلعتاِق منهوت

  . القادرين: قال

أي القادر عىل الوصول للمسجد وعىل  أن يلتحَق باجلامعة، وسيأيت إن : ومعنى القادر

  . شاء اهللا يف صفِة، يعني صفِة صالة أهل األعذار، ما معنى غري القادر

  

  



 

  

  

 

  .......................................................................حرضا وسفرا 

  .حًرضا وسفًرا : قال

  : أما حًرضا فإنه جتُب اجلامعُة عىل اثنني

عىل من سمَع النداء، فمن كان يف بيته ويسمُع النداء فجيُب عليه أن  :ألولاألمر ا

ه ال أحَد معه يف مسجده، فجيُب عليه حينئٍذ أن  ُيصَيل اجلامعة، وال تتحقُق اجلامعُة يف بيته أل

من سمَع النداء، : يقصَد املسجد؛ ألن ما ال يتُم الواجُب إال به فهو واجب، إًذا األمر األول

مقدار سامع النداء هي مقداُر فرسخ ألن : دار املسافة التي جتُب هبا اجلامعة؟ قالوا وكم مق

الفرسَخ معهوٌد يف الرشِع حتديُد كثري من األحكام تتعلق به، والفرسخ ُيعادل تقريًبا أكثر من 

  . أربع كيلوات وقليل

كرناها قبَل قليل إًذا كُل امرٍئ يمكنه أن يصَل إىل مسافِة سامِع النداِء وهذه املسافة ذ

  . فإنه جيُب عليه أن ُيصَيل اجلامعة، هذا األول

اٌس يستطيع  :الشخص الثاين الذي جتُب عليه صالُة اجلامعة هو الرجل الذي بجانبه ُأ

أن يؤدي معهم صالة اجلامعة، فلو كان املرُء يف السوق ويستطيع أن ُيصَيل مع جاره يكونون 

م، ولكن أن ُيغلَق عىل نفسه الُدكان وُيصيل وحده يكون مجاعًة فيجُب عليه أن ُيصَيل معه

ى بواجب، فوَت واجَب اجلامعة وأدرَك واجَب الصالة   . قد فوَت واجًبا وأ

   :إًذا اجلامعة جتب بأحد موجبني

إما أن تسمَع النداَء ُعرًفا من غري هدوٍء ومن غري ضوضاء ومن غري  :احلالة األوىل

  . يف الصوت املُعتاد، وقدرُه كثٌري من أهل العلم بالفرسخ صوٍت القٍط يرفع الصوت وإنام

أن يكوَن بجانبك من ُيمكن أن ُتصيل معه صالة اجلامعة ولو كان  :احلالة الثانية

  . املسجُد بعيًدا عنك، فتجُب عليك حينئٍذ صالُة اجلامعة

  

  

  



 

   
 

 

ثى وال تنعقد باملميز يف الفرضأو   ...........................قلها إمام ومأموم ولو أ

 ُ َّ  َعَليِْه ولذلك إذا عرفَت هذا عرفَت الفرَق يف اختالف الروياِت عن النبِي َصىلَّ ا

َم قال ُ َعَليِْه َوَسلَّ َّ صالُة املرِء يف «: َوَسلََّم، فقد جاء يف بعض األحاديث أن النبَي َصىلَّ ا

تفضُل صالُة «: ، ويف بعض األلفاِظ قال»املسجِد تفضُل صالَة الفِذ بسبٍع وعرشيَن درجة

  . »املرء مجاعًة تفضل صالة املرء يف سوقه ببضٍع وعرشيَن درجة

إًذا إذا كان املرء قد صىل مجاعًة يف املسجد َكُملت له السبع والعرشين، وإذا صالها 

مجاعًة يف غري املسجد نقصت عن السبع والعرشيَن ضعًفا، وهكذا، إًذا هذا من جتُب له 

  .صالُة اجلامعة حًرضا 

  : وأما من جتُب عليه صالُة اجلامعِة سفًرا  

اعة، انظر معي، كُل من سافَر مع مجاعة بأن كانوا فإنه من سافَر مع مج: احلالة األوىل

اثنني فأكثر فيجُب عليه أن يصَيل معهم مجاعة، وال ينفرد كُل امرٍئ منهم فُيصيل وحدُه ال 

ِقها،  جيوُز ذلك، فليس هذا من معاين الرشع؛ فإن الرشَع معنٌي باجتامع الكلمة وعدم افرتا

  . ُب عليهم أن ُيصلوا مجاعة، هذه احلالة األوىلفاملسافروَن إذا كانوا أكثَر من واحد فيج

إذا كان هؤالِء املسافرون قد دخلوا بلدًة ومكثوا فيها أقَل من حد اإلقامة  :احلالة الثانية

  . فيجُب عليهم إذا سمعوا النداَء أن ُيصلوا يف املسجد

  .إًذا هاتان احلالتان مها املوجبتاِن لصالِة اجلامعِة للُمسافر

ألن النبَي َصىلَّ ؛ إماٌم ومأموم أي وأقُل اجلامعةِ وأقُلها، : يخ رمحه اُهللا تعاىلثم قال الش

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم صىل بجابٍر وصىل بابن عباس ومها اثنان، فدَل عىل أن اجلامعَة تنعقُد باثنني َّ   . ا

ثى، : قال ٍة معه وتنعقُد هبا صالُة اجلامعةولو ُأ   . فيصُح للمرِء أن ُيصيل بامرأ

  . وال تنعقُد باملُميز يف الفرضِ : قال

ة حتتاج إىل تدقيق فانظر معي،     :إن املرَء له ثالث مراحل ُعمرية: نقولانظر هذه املسأ

  

  



 

  

  

 

.....................................................................................  

أن يبلَغ : إما أن يكوَن بالًغا بأن تظهر فيه أحد عالمات البلوغ الثالثة :احلالة األول

مخسة عرش عاًما، أو أن حيتلم أو أن ينبَت شعٌر أسفَل بطنه، هذه عالمات البلوغ الثالث إذا 

  . وجدَت فإنه يكوُن بالًغا، والبالغ تصُح صالتُه إماًما ومأموًما، هذه احلالة األوىل

ُد باملُميز هو الذي يفقه احلديَث  أن :احلالة الثانية يكون املرُء صبيًا غَري ُمميٍز، واملرا

وحيسُن الترصف ويعرُف الصالَة وما جيُب فيها، فمن كان غَري عارٍف هلذه األمور فإنه غُري 

  . ُمميز

غُري املُميِز ال نيَة له، ليس له نية، وليس أُي عمٍل من أعامله ُمعترب، ال ُيعترب مجيع أعامله 

ئه وال عمده يف اجلنايات فإن غري املُميز إذا جنى فإن عمده خطأ حكمه  ال ببيعه وال رشا

  .حكم العجامء، وهكذا

ناءكم بالصالةِ «: وكذلَك يف الصالة فإن غري املُميِز ال يؤمُر بالصالِة أساًسا مروا أ

حة، فمن كان ألن مَن دون سبع ليس ُمميًزا فال يؤمُر بالصالة، وُمصافتُه غُري صحي »لسبع

خلف الصف ومعه صبٌي دون سن التمييز فال تصُح مصافُة ذلك الصبي، كذلك إذا كان 

املرُء ُيصيل مجاعًة وُمها اثنان، إذا كانا اثنني؛ فإن غَري املُميِز وغالًبا ما يكون سًتا فام دون، فإن 

فإن صالته حينئٍذ تكوُن  غَري املُميِز ال يصح أن يكوَن إماًما وال مأموًما، فمن صىل بغري ُمميزٍ 

  . كاملنفرد، وهذه واضحة، ويكاُد إمجاُع أهل العلم ينعقُد عليها

ة الثالثة وهي الصالُة باملُميز، واملُميز هو الذي يفقُه احلديَث ويعرُف  :يبقى معنا املسأ

وًما؛ فإن العبادة، وغالًبا ما يكوُن سبًعا فأكثر، املُميز إما أن يكوَن إماًما وإما أن يكوَن مأم

ا جاء من حديث أيب : كان إماًما فإن ُفقهاءنا يقولون ال تصُح إمامُة املُميز قبَل بلوغه، 

صاري ريض اُهللا عنه  أن النبي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قالمسعوٍد األ َّ ال يؤمَن الصبُي يف «: َصىلَّ ا

ه قال»صالةِ الفريضِة قبل أن جتب عليه احلدود : ، وثبت عن ابن عباس ريض اُهللا عنهام أ

  .»الصبُي ال يكوُن إماًما يف الصالة«

  



 

   
 

 

  ...........................................................وتسُن اجلامعُة يف املسجد

ال تصُح  اْلُقْرآنإًذا الصبي قبَل بلوغِه ولو كان ُمميًزا ولو كان حافًظا جزًءا كبًريا من 

  . إمامته، وسيأيت

ال تصح : يز يقولونأن ُيصَيل املرُء مع ُمميٍز بأن يكونا اثنني، طبًعا املُم: الصورة الثانية

صالُته يف الفريضة فقط، وأما يف النافلة فيصُح أن يكوَن إماًما، يصح أن يكوَن املُميز إماًما 

  .يف النافلة كالرتاويح، لكن ال يصح أن ُيصَيل بالناس فريضة وإنام ُيصيل هبم النافلة

خر معه فقط بأن يكوَن املُميُز وشخص آ: وأما إذا كان املُميُز مأموًما؟ صورُة ذلك

  اثنان، فهل تنعقُد اإلمامُة بإماٍم بالٍغ ومأموٍم غري ُمميز أم ال؟ 

جتُب عليك صالُة اجلامعة فأمكنه أن ُيصَيل مع ُمميٍز : ُقلنا له امرًئ لو أن : فائدُة اخلالف

َك تركَت اجلامعَة الواجبة : وأمكنه أن ُيصَيل مع بالغ، فصىل مع ُمميز؟ نقول مَت أل أ

  .إىل مجاعٍة ال تتحقق هبا وهي الصالة مع املُميزوانتقلَت 

طيب، الصالُة مع املُميز ذهب املُصنف ُهنا إىل أهنا ال تنعقد، ال تنعقُد صالُة البالِغ 

اذا؟    باملُميز الواحد فقط، ال تنعقد، 

ه ال تصُح إمامته فكذا ال تصُح إمتامه، ال يصُح إمتامه، وعىل ذلَك فإن اإلماَم : قال أل

  . ون حكمه حكم املنفرد، هذا رأي املُصنفيك

ه قد  :واختار املوفق يف الكايف وهو الراجح ه تنعقُد اجلامعُة بمأموٍم واحٍد ُمميز؛ أل أ

ُ َعلَيِْه َوَسلَّمَ أن النبَي «ثبت  َّ صىل بابن عباٍس ريض اُهللا عنهام وكان ابُن عباٍس مل يبلغ  َصىلَّ ا

ة »بعدُ    . وهذا نٌص يف املسأ

ُ َعَلْيهِ وإذا جاءنا احلديُث عن النبي  َّ هِ  َصىلَّ ا   . مل ُنعارضُه بأي يشٍء آخر َوَسلَّمَ  وآ

  . »وتسُن اجلامعُة يف املسجد«: ثم قال الشيخ رمحه اُهللا تعاىل

ه إذا مل يتعطل املسجد جاز للمرِء أن  الصالُة يف املسجِد هي فرُض كفاية بمعنى أ

نا لو أوجبنا عىل الناس مجيًعا أن ُيصلوا يف املسجد لوجَد ُيصَيل مجاعًة يف بيته ويف  سوقه؛ أل

  . يف ذلَك حرٌج شديد، هذا من جهة



 

  

  

 

...................................................................................  

ُ َعَلْيِه ومن جهٍة ُأخرى فقد ثبَت عن النبي  َّ ِه َصىلَّ ا ه صىل يف غِري  َوَسلَّمَ وآ أ

ريض اُهللا املسجد، فقد صىل يف غريه كام يف حديِث عبد الرمحن بن عوف، ويف حديث غريه 

ا تركه النبي  َصىلَّ عن اجلميع، ولو كان ذلَك واجًبا أي الصالَة يف املسجد عىل األعيان 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َّ   . يف بعض أحيانه ا

  : إًذا الصالة  يف املسجد ليست واجبة لكنها تكوُن واجبًة يف حالتني

إذا مل تتحقق اجلامعُة لَك إال يف املسجد، فيجُب عليَك أن ُتصَيل يف  :احلالة األوىل

إذا مل تتحقق اجلامعة إال يف املسجد، ال يوجد معك من ُيصيل : املسجد، إًذا احلالة األوىل

  .معَك اجلامعة، هذا واحد

ل إذا كان ترُكَك الصالة يف املسجد يؤدي إىل تعطيل اجلامعِة فيه، تتعط :األمُر الثاين

ة الثانية م وجيُب عليَك أن ُتصَيل يف املسجد، هذه املسأ   . اجلامعة يف املسجد، فحينئٍذ تأ

نا نقول ه يستحب الصالة يف املسجد أ َد باملسجِد، انظر : مما يتعلق بقضية أ إن املرا

  : املراد باملسجد الذي يستحُب فيه الصالة هو البقعُة التي وجَد فيها وصفانمعي، 

  . أن تكوَن هذه البُقعُة حماطًة، جيب أن تكوَن ُحماطة :ولالوصُف األ

ه جيُب أن تكوَن ُخمصصًة للصالِة أي موقوفًة للصالة، جيب أن تكوَن  :الوصُف الثاين أ

  . موقوفًة للصالة

ق أو : وبناًء عىل ذلك فإن ما ُيسميه بعض الناس باملصليات التي توجُد يف األسوا

ه مسجٌد املُصليات التي توجُد يف الب يوت فإن هذه ليست مساجد، وال يصدُق عليها أ

  . فيستحُب الصالُة فيه، وإنام هي وسيلٌة إىل حتصيل اجلامعِة فقط

ِة التي بعدها نا نقول: األمر األخري قبَل أن ننتقل للمسأ إن الصالة يف املسجد فيها : أ

عدُد املصلَني أقل أفضل أجٌر عظيم، عظيم جًدا، بل إن الصالة مجاعًة يف املسجد ولو كان 

  .من الصالِة خارج املسجد ولو كان املصلوَن أكثر، الصالة يف املسجد أفضل

  



 

   
 

 

  .....................................................وللنساء منفرداٍت عن الرجال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ وقد جاء عن النبي  َّ أن من صالها يف املسجد فله سبٌع وعرشيَن «: َصىلَّ ا

يف املسجد أفضل ، بل إن الفَذ وهو املُنفرد، إذا فاتته صالة اجلامعة فصالها منفرًدا »درجة

  .من أن ُيصليها يف بيته

وقد جاء أَن معاذ بن جبل ريض اُهللا عنه كان إذا فاتته صالُة اجلامعة ذهَب للمسجد 

فصىل وحده منفرًدا، إًذا الصالة يف املسجد فاضل ومتأكد جًدا، واملرء جيب عليه أال يفوت 

  . هذا الفضل العظيم بصالته يف املسجد

  . وللنساء منفرداٍت عن الرجال: ، قالثم قال الشيخ بعد ذلك

ة ُيسُن هلا أن ُتصَيل مجاعًة، ُيسُن، ُيسُن هلا أن ُتصَيل مجاعة   .أي أن املرأ

ةِ مجاعًة مسائل   : وعندنا يف صالة املرأ

ة األوىل ِة مجاعًة إما أن يكوَن بإمامِة رجل وإما أن يكوَن بإمامة  :املسأ أَن صالَة املرأ

َة، وجيوُز أن يؤَم الرجُل النساءَ  ُة املرأ ةٍ منهَن، فيجوُز أن تؤم املرأ   . امرأ

  . إًذا جيوز، أو ُيسن للنساء أن ُيصلَني مجاعًة يف احلالتني

  . طيب انظر معي نطبق احلالتني عىل كالم املُصنف

، باملعنى األول يكون وتسُن اجلامعُة للنساِء منفرداٍت عن الرجال: املصنف قول

ه يستحُب أن تصَيل النساُء مجاعًة يف املسجِد مثًال مع الرجال لكنهن يكنَّ : معناها أ

منفردات، إًذا فيكون قوله منفرداٍت منصوب عىل احلالية، أي حاَل كوهنَن منفردات، 

َة  ال جيوز هلا أن تصاف الرجل، وال جيوز هلا أن تتقدم عىل الرجل؛ فيكوُن رشًطا؛ ألن املرأ

ة وليس بينه وبينها حاجز يف قوِل كثٍري من أهل العلم  فإن الرجَل إذا صىل ويف قبلته امرأ

  . صالتُه باطلة

ة فإنه ال  وهلذا جيب أن ننتبه ُهنا وخاصًة يف املسجد احلرام، ال ُتصيل وبجانبَك امرأ

ة، ال تصُح مصافتها فتكون صالُتَك كصالِة الفِذ، وصالُة الفِذ باطلة، تصُح مصافُة املر أ

  . سيأيت احلديُث عنها بعَد قليل، هذا األمر األول
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ة بطَل : األمر الثاين،، طبًعا بعض أهل العلم ُيبالغ يقول حتى لو مسست املرأ

  . وضوءك، ومَر معنا يف باب الطهارة

ة، ال جيوز؛ ألَن النبي ال جيوز أن ُتصيل وأم: األمر الثاين ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ امك امرأ َّ  َصىلَّ ا

ه ، وسيأيت إن شاء اهللا يف حملها، حتى »املرأة«ومنها  »يقطُع صالة الرجل ثالثة أشياء«: بَني أ

ة، وإنام تكون بعيًدا عنها، إال أن يكون بعَض  وإن كانت زوجة، فال ُتصيل ويف قبلتَك امرأ

ة كرجلها مثًال، ولذلك كان النبي  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ املرأ َّ ُيصيل ويف قبلته عائشة، أي  َصىلَّ ا

ه عليه الصالُة والسالم، فرفعت رجلها ريض رجُل عائشة، فإذا أراد أن يسُجد غمزها بيد

  . اُهللا عنها، فبعض اليشء ُيعفى عنه

ولكن كون املرء ُيصيل وهي يف قبلته منهٌي عنه، وظاهُر احلديث يقتيض النهي، ظاهر 

م يكون يف اختالط يف  َت ُهنا يف املسجد احلرا احلديث يقتيض النهي وهو نٌص رصيح، فأ

ة ولو فاتتَك ركعة أو أكثر  بعض املواضِع يف املسجد مع النساء، ابتعد أن ُتصيل مع امرأ

انتقل إىل أماكَن ُأخرى يكوُن فيها الرجال وجوًبا يف قوِل كثٍري من أهل العلم رمحهم اُهللا 

  . تعاىل

يسُن صالة اجلامعة للنساِء منفرداٍت عن الرجال، أي إذا  :طيب، الصورة الثانية ُقلنا

ٌة ُتصيل  ٌة ُتصيل هبَن، فحينئٍذ يكوُن قولهكانت فيهَن امرأ مفرداٍت عن الرجال، : هبن، امرأ

ة ليس بعورة بإمجاع، وإنام يكوُن  لكي ال يسمع الرجال صوَت النساء؛ ألَن صوَت املرأ

ِة عورًة يف حالتني، وجممُع األمرين ذكره اُهللا يف كتابه حينام قال جل وعال : صوُت املرأ

ِذي ِيف َقْلبِِه َمَرٌض َفال َختَْضْعَن بِاْلَقْوِل فَ { ة  ]٣٢:األحزاب[}َيْطَمَع الَّ إًذا ال يكوُن صوُت املرأ

  : واخلضوُع أمرانعورة إال بخضوع، 

  

  

  



 

   
 

 

  ....بمسجٍد له إماٌم راتٌب، فال تصُح إال مع إذنه إن كره ذلَك ما مل يضق الوقُت وحُرَم أن يؤَم 

ُة صوهتا وُترققه  :األمر األول يكوُن اخلضوُع برتقيِق الصوِت وتنعيمه، عندما ُتنعُم املرأ

ًة قامت بإنشاٍد أو غناٍء فهذا فيه  فإنه يكوُن خضوًعا بالقول، فيحرُم سامُعه، كام لو أن امرأ

َة إذا : ترقيق ال جيوُز سامعه ألن فيه هذا الصوت، ولذلَك قال بعُض فقهاء احلنفية إن املرأ

ه يكوُن من اخلضوع، أرادت أ َن عىل شيخ فإنه ال ُتنغمه، ال يكون فيه نغمة، أل َ الُقرآ ن تقرأ

  . كام قالوا 

فاٍظ فيها خضوٌع، فيها خضوع،  :األمر الثاين اخلضوع بالقول يف اللفظ، بأال تأيت بأ

فاُظ حٍب  يعني األلفاظ التي فيها خضوع مثل األلفاظ التي يكون فيها غنٌج أو يكون فيها أ

  . ونحو ذلَك فال جيوُز قوهلا لغِري زوجها

ة جيوُز هلا أن ُتصيل مع النساء وتكوُن إمامًة هلُْن وتكوُن  طيب، إًذا عرفنا أن املرأ

  . وسطهْن، وسيأيت إن شاء اهللا، ثبَت ذلَك عن عائشة وُأم سلمة ريض اُهللا عنهام

بمسجٍد له إماٌم راتٌب، فال تصُح إال مع إذنه إن كره ذلَك وحُرَم أن يؤَم «: قال رمحه اهللا

  . »ما مل يضق الوقُت 

بدأ يتكلم املصنف رمحه اُهللا تعاىل عن اإلمام الراتب، املسجد، انظروا معي، املسجد 

له إماٌم ومجاعٌة راتبة، له إماٌم ومجاعٌة راتبة، هذا اإلمام الراتب له أحكاٌم ختصه، واجلامعُة 

  . لراتبة هلا أحكاٌم ختصهاا

تبة هي اجلامعة التي تكون مع اإلمام الراتب، فمن األحكام التي ختص  اجلامعة الرا

نا نحُن نتكلم عن اإلمام، من األحكام التي تتعلق  تبة سُأشري لبعضها أل اجلامعة الرا

نا نقول تبة أ تبة ويأيت: باجلامعة الرا  بجامعٍة ثانيٍة بعدها ال ال جيوُز للمرِء أن يرتَك اجلامعَة الرا

جيوز ذلك؛ ألن اجلامعة الراتبة أفضل، إًذا اجلامعة الراتبة ما هي؟ هي اجلامعة التي تكوُن مع 

ق ومساجد الطرقات  اإلمام الراتب، وليس كل مسجد له إمام راتب فإن مساجد األسوا

  . ليس له إماٌم راتب وال مجاعٌة راتبة

  



 

  

  

 

...................................................................................  

ء فيجوز أن ترتك اجلامعة األوىل للجامعة الثانية، هذا احلكم  إًذا فتكون اجلامعات سوا

تبة   . األول املتعلق باجلامعة الرا

أن املرَء إذا دخلت الصالة يف آخرها قبل السالم، هل األفضل أن يدخَل : احلكم الثاين

مع اإلمام وهو مل ُيدرك معه أي ركعة، وال ركعة يعني، أم أن يدخَل مع اجلامعَة الثانية يف 

  أوهلا؟ 

 خيتلف، إن كانت اجلامعُة األوىل التي أدركَت فيها التشهد مع اإلمام هي اجلامعةُ : نقول

تبة قيل : الراتبة فالدخوُل معها أفضل من أن تبدأ مع اجلامعِة الثانيِة من أوهلا ألن اجلامعة الرا

  . هي التي يتعلق هبا األحكام من حيث الوجود فيه أأكُد اجلامعات

وأما إذا كانت اجلامعُة األوىل ليست هي اجلامعة الراتبة كأن تكون اجلامعة الثانية أو 

األفضل أن : ٌة راتبة كأن يكوَن مسجد سوٍق ونحو ذلك فنقولاملسجد ليس فيه مجاع

  . تدخَل مع اجلامعِة الثانية من أوهلا

تبة ظر، إًذا أحكام مهمة جًدا ُمتعلقة بامذا؟ اجلامعة الرا   . أ

تبة ُيسمى ماذا؟ اإلمام الراتب، وهذا اإلمام  طيب، اإلمام الذي ُيصيل باجلامعة الرا

إن التعدي عىل اإلمام الراتب ُيسمى : إن أهل العلم قالوا الراتب له أحكام ختصه حتى 

  : افتياتا، افتيات؛ ألن االفتيات نوعان

افتياٌت عىل اإلمام األعظم وهو ويل أمر املسلمني فال جيوز إقامُة احلدود بدون إذنه 

  . وال جيوُز إقامة القصاص بدون إذنه وغري ذلك من األمور التي يف حمل باب اجلنايات

اٌت عىل اإلماِم يف اإلمامة الُصغرى وهو إماُم املسجد، إًذا عرفنا أن له أحكاًما وافتي

  .ختصه، طيب

  . اإلمام الراتب: يقول الشيخ

تب من هو؟ قالوا    : هو أحُد اثنني: اإلمام الرا
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ابه اإلماُم األعظم يعني ُعَني من قبِل اجلهات الرسمية يف البلد، فالذي ُيعني  إما الذي أ

  . من قبَل اجلهات الرسمية يف البلد هو الذي ُيسمى اإلمام الراتب، هذا واحد

إن اإلمام الراتب هو اتفق عليه أهُل احلي : إذا مل يكن هناك تعيني فنقول: األمر الثاين

  .نريُد فالن فهو الراتب: واملسجد قالوا 

تني تبة معه : إًذا عرفنا اآلن املسأ تب واجلامعِة الرا من هو اإلماُم الراتب وأن لإلمام الرا

  .أحكام ختصها

ه ال جيوُز التقدُم عليه،  ة ُمهمة أ وحرَم أن يؤَم : لذلك قال املصنفعندنا ُهنا مسأ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ َص والدليُل عىل ذلك أن النبَي  بمسجٍد له إماٌم راتب، َّ ال يؤمن «: قال ىلَّ ا

، فال جيوُز أن يتقدَم شخٌص فُيصيل قبل »الرجل يف سلطانه وال جيلس عىل تكته إال بإذنه

وحُرَم أن يؤَم بمسجٍد له إماٌم : وهذا معنى قول املصنفاإلمام الراتب، ال جيوُز ذلك، 

  . ، ما جيوز أن تتقدَم عليهراتب

ه من تقدم فصىل وحُرمَ : قول املصنف رمحه اهللا تعاىل: ةعندنا ُهنا مسأ ، معنى ذلك أ

ال تصُح، فمن تقدَم : وللمسجد إماٌم راتب فالصالُة باطلة وهذا صحيح؛ ولذلك قال

ُ حديث النبي  »ال يؤمنَ «وصىل بالناس بدوِن إذن اإلمام الراتب فالصالُة باطلة،  َّ َصىلَّ ا

هني والنهي يقتيض الفساد وخاصًة يف العبادات، فال تتقدمَن يف مسجٍد وفيه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  .إماٌم راتب إال يف االستثناء الذي سنذكره بعَد قليل

إال ، أي فال تصُح الصالة، وحُرَم أن يؤم بمسجٍد له إماٌم راتب فال تصح: ولذلك يقول

فيصيل مكان اإلمام الراتب إال يف ال جيوُز أن يتقدَم شخٌص ، انظر معي، مع إذنه إن كره ذلك

   :ثالِث حاالت أو أربع إن شئت

مع إذنه، أي إذا أذَن اإلماُم لشخٍص بعينه : التي أوردها املصنف يف قوله :احلالة األوىل

ت، فحينئٍذ يصُح للنائِب أن : أو ألي شخٍص أن ُيصيل فقال ا لن ُأصيل اليوم فصيل أ أ

  . هيقوَم مقامه فُيصىل حينئذ مع إذن
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ودليُل ذلك أن النبي  َّ ا وعك قال َصىلَّ ا مروا «: ا غاب عن الصالة 

ا بكٍر ليُصيل بالناس ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ، مع أن النبي »أ َّ أطال ما خرج عليهم، فلذلك  َصىلَّ ا

  . يكون بإذنه: نقول

  : واإلذُن هذا نوعان

، : بأن يقول إما أن يكوَن إذًنا نصيًا ، وإما أن يكوَن إذًنا ُعرفيًاُفالن صيل، أو صلوا

ا قد أذنُت لكم، هذه احلالة األوىل: ومعنى اإلذن العريف بأن يقول   . أ

إن : هي التي أوردهتا قبَل قليل وهو اإلذن الُعريف ذكرها املصنف يف قوله :احلالة الثانية

  . دَم أحٌد مكانه فيكوُن قد أذَن إذًنا ُعرفيًاكره ذلك، بمعنى اإلمام إذا كان ال يكره أن يتق

أن يكون غَري كاره بأن يتقدَم شخٌص أو أَي أحٍد فيُصيل مكانه : إًذا احلالة الثانية

  . فحينئٍذ جيوز، هذه الصورة الثانية وهي داخلٌة يف معنى اإلذن

وُز أن أن يتأخر اإلمام حتى ُخيشى خروج وقت االختيار، فحينئٍذ جي :الصورة الثالثة

أمومني فيصيل بالناس   .يتقدم أحُد ا

بع ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن يشَق عىل الناس تأخُره عليهم، كام قال النبي  :األمر الرا َّ  «: َصىلَّ ا

ه إذا شَق عىل الناس مشقًة خارجًة عن  »إن هذا وقتُها لوال أن أُشَق عليكم فدل ذلك عىل أ

  .العادة تأخره فيجوز أن يتقدم شخص فيصيل مكانه

تب، وما عدا ذلك فال جيوز،  وضحت؟ إًذا أربع حاالت جيوز أن يتقدم عىل اإلمام الرا

أمومني إن كانوا  بل من صىل مع وجود اإلمام وعدم إذنه فإنه صالته باطلة، وصالة ا

  .  بأن هذا متعٍد باطلٌة كذلكعاملني

مع إذنه إن كره ذلك وهو اإلذن : طيب، إًذا هذه أربع حاالت أوردها املصنف فقال

  .الُعريف، ما مل يضق الوقت

   



 

   
 

 

  .................................... ومْن كَرب قبَل تسليمة اإلمام األوىل أدرَك اجلامعة

تِني مهمتني   : بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل بذكر مسأ

ُة األوىل   بام تدرُك اجلامعة؟  :املسأ

ُة الثانية   متعلقٌة بام تدرك الركعة؟  :واملسأ

  بام تدرُك اجلامعة وبام تدرُك الركعة؟ 

ومْن : قالأما اجلامعة فقد ذكَر املُصنف أهنا تدرُك بالدخول مع اإلمام قبَل أن ُيسلم لذا 

   .كَرب قبَل تسليمة اإلمام األوىل أدرَك اجلامعة

ألن التسليم هو آخُر أركان الصالة، والتسليمتاِن يأخذاِن حكَم الركن الواحد، وبناًء 

عىل ذلك، فإذا رشَع يف بدايتها فقد انقضت آخُر أركان الصالة فال جيوُز له أن يدخَل مع 

اإلمام حينئٍذ فيكوُن جممعا، والدليُل عىل أن اجلامعة تدرُك قبَل التسليم ما ثبَت من حديِث 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ َة ريض اُهللا عنها أن النبي عائش َّ ، ويف لفٍظ »من أدرَك سجدةً  «: قال َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه ، فُهنا بني النبي »ركعًة من الصالِة قبَل غروب الشمس فقد أدرَك الصالة« َّ َصىلَّ ا

ُ أن من أدرَك ركعة، أو سجدة، حمل الشاهد قول النبي  َوَسلَّمَ  َّ أدرَك   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

سجدة، والسجدة هي الركن الواحد، هي ركٌن، فمن أدرَك ركنًا مع اإلمام فقد أدرك 

  . الصالة مجاعةً 

وإذا نظرنا للصالة وجدنا أن آخَر أركاهنا األربعَة عرش هو التسليم، فمن أدرَك 

ورمحة اهللا التسليمة األوىل السالم عليكم : التسليم كامًال مع اإلمام بأن دخَل قبَل أن يقول

  . فإنه يكوُن مدرًكا للجامعة

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ إًذا الدليل أخذناه من قول النبي  َّ ألن اللفظ  »من أدرَك سجدة «: َصىلَّ ا

  . »من أدرَك سجدة«: حتتمل ركعة كاملة، ولكن نحُن نقول »من أدرَك ركعة«: اآلخر

  . إًذا اجلامعة ُتدرك بالدخوِل قبَل التسليم

  

  



 

  

  

 

  ...........................................شاٍك أدرك الركعة ومن أدرَك الركوَع غريَ 

وأما اجلُُمعة فلها حكم منفصل حلديِث جابر سيأيت إن شاء اهللا أن اجلُمعة ال تدرُك إال 

بركعة، اجلُُمعة غري اجلامعة، اجلامعة تدرك بالدخول قبَل التسليم، أما اجلُُمعة ال تدرُك إال 

  .بركعٍة كاملة

  . شاٍك أدرك الركعة ومن أدرَك الركوَع غريَ : قال

ة ُمهمة جًدا، وهو بام تدرُك الركعة؟ ويقُع فيها خطٌأ من كثري من اإلخوة؛  هذه املسأ

ه  ألن الركعَة تدرُك بإدراك الركوع، وقد جاء يف حديِث أيب بكرَة الثقفي ريض اُهللا عنه أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ دخَل مع النبي  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ بي يف الركوع فقال له الن َصىلَّ ا َّ زادك  «: َصىلَّ ا

  . أي وال تشمي رسيًعا »وال تعدوا«: ، أي وال ُتعد الصالة، ويف لفظٍ »اُهللا حرًصا وال ُتعد

فدَل ذلك عىل أَن الصالَة تدرُك بإدراك الركوع، ويسقُط ما قبلها، وتكلمنا قبل كيف 

م، ُأشري له بعد قليل إن شاء اهللا إشارة  ه البد من تكبرية اإلحرا تدرك الركوع، يعني أ

  . ُأخرى

، الُبَد أن تكوَن دخلَت ومن أدرَك الركوَع غَري شاكٍ : قول املصنفطيب انظر معي، 

ه مل يرفع من الركوع، مع اإلمام  َت متأكٌد أ  وكيف تكوُن متأكًدا غَري شاٍك يعني متيقن؟وأ

بأن تصَل يداك إىل ركبتيك قبَل واحٍد من اثنني، إذا وجَد واحد من هذا : انظر معي، قالوا 

ت حينئٍذ غَري مدرٍك للركوع،     :أن تصَل يداك إىل ركبتيك قبل واحد من اثننياالثنني فأ

  . أن يقول اإلمام حرف السني من سمَع اُهللا ملن محده قبَل  :أوُهلام

ه قد ارتفَع من الركوع يريُد أن يستتَم قائًام  :والثاين   . قبَل أن ترا

  واضح معي؟ 

ك أدركَت الركعَة مع اإلمام؟ بأن ماذا؟  ُكم اآلن فيها، كيف تكوُن متأكًدا أ   سأسأ

ركوًعا هو أن تصل اليدين إىل  بأن تصَل اليدان إىل الركبتني؛ ألَن أقل ما ُيسمى

  الركبتني، أن تصَل يداك إىل ركبتيك قبَل أن يقوم من الركوع، ومتى يقوم من الركوع؟ 

  . بوجود واحٍد من االثنني، ما ُمها االثنان؟ نبدأ أخونا



 

   
 

 

...................................................................................  

أن تسمع أوَل التسميع، حرف السني من سمَع اُهللا ملن محده، طيب، أحياًنا، انظر 

  . ألئمة يتأخر يف التسميع، يقوهلا يف نصف الطريقمعي، أحياًنا بعض ا

ته قد ارتفع لكنه مل يقل ا رأ سمع اُهللا ملن محده؟ ال يصُح إدراُكَك هلذه الركعة : طيب أ

َت غُري مدرٍك للركعة، البد أن ُتدركها مع اإلمام،  ولو ركعت، شوف حتى ولو ركعت، أ

   .، غَري شاٍك، متيقن، فقد أدرَك الركعةومن أدرَك الركعَة أي مع اإلمامِ : هذا معنى قوله

  . طيب، فإن شككت؟ فعند الشك نرجع لليقني، اليقني هو العدم، طيب

تان ة األوىل: انظروا معي، عندنا ملن يدخل مع اإلمام وهو راكع مسأ تفعُلها : املسأ

ة الثانية تفعُلها بعدها   . قبَل الدخول، واملسأ

تان   : عندنا مسأ

ة  قبَل أن تدخَل مع اإلماِم راكًعا فإنه جيُب عليَك اإلتيان بتكبرية  :األوىلاملسأ

م ماذا؟ الوقوف  م، وقد سبَق معنا يف درٍس مايض أَن من رشط تكبرية اإلحرا اإلحرا

  . والقيام، أحسنت

اُهللا أكرب، طبًعا رفع : إًذا جيب عليك قبَل أن تدخَل مع اإلمام راكًعا وجوًبا أن تقول

ت يف الطريق فصالُتَك غُري صحيحة، جيب أن : نة، فتقولاليدين ُس  اُهللا أكرب، فإن كربَت وأ

ة؟ جيب أن ُتكرب تكبرية  َت واقف، واضحة هذه املسأ م وأ ترجع وُتكرب تكبرية اإلحرا

َت واقف لسَت يف الطريق، هذا واحد م وأ   . اإلحرا

للركوع، انظر معي، عندنا بعدها تكبرية ُأخرى وهي تكبرية اهلوي  :األمر الثاين

التكبرية األخرى تكبرية اهلوي للركوع، طيب، من دخَل مع اإلمام واإلماُم راكع، وأراد أن 

يركع مع اإلمام ُقلنا جيب عليه تكبرية اإلحرام، طيب، التكبرية الثانية ُتصبح ُسنة ليست 

جب تداخل الضعيف مع القوي، ف: واجبة، يسقط وجوهبا؛ ألن عندنا قاعدة يف الرشع الوا

   .يدخل مع القوي وهو الركن

   



 

  

  

 

  ....................................................................تابع واطمأن ثم

اُهللا أكرب ثم هتوي، هذا الواجب، لكن ُيستحُب لك أن تأيت : فيجُب عليَك أن تقول

َت يف : بتكبريتني فتقول ت قبَل أن هتوي يعني وأ َت قائم ثم اُهللا أكرب وأ اُهللا أكرب وأ

  . الطريق إىل الركوع

يَس بواجب، األوىل واجبة بل هي ركن إًذا التكبريُة الثانية حكُمها ماذا؟ ُسنة ول

ا تكلموا عن أن التكبريتني تصبحان تكبرية واحدة  والثانيُة ُسنة، طيب انظروا معي، 

ت قائًام  ُيصبح حمُلهام متى؟ يف حمل األوىل، فيجب عليك إذا مل ُتكرب إال تكبريًة واحدة وأ

  . وسقطت الثانية، هذا واحد

م فقط وال تنوي معها شيًئا  طيب، ماذا تنوي هبذه التكبرية؟ تنوي هبا تكبرية اإلحرا

يَت بتكبريٍة ُأخرى  م ال يشارُكها يف النية يشٌء آخر، لكن لو أ آخر، فقط تنوي تكبرية اإلحرا

ا نبهت عىل هذه مع أين قد سبق أن قد ذكرُهتا قبل  فتنوي للتكبرية األخرى نيًة ثانية، أ

  . ملناسبة ذكرها يف هذا املحل

  ا الذي يكون قبل الدخول مع اإلمام يف الركوع، ما الذي يكوُن بعدها؟ إًذا هذ

  . ويطمئن: قال

هو أن يعوَد كُل عضٍو ملكانه ويستقر كام يف حديث مالك بن : االطمئنان مر معنا

  . فيطمئن ثم بعَد ذلك يرفع رأسه من الركوع »فعاد كُل عضٍو ملكانه«حويرث، 

  . ، أي تابع إمامهثم تابع: قال

   



 

   
 

 

أموم مع إمامه كيف أدركه   ...........................................وُسَن دخول ا

أموم مع إمامه كيف أدركه: يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل   .وُسَن دخول ا

أموم إذا دخل املسجد ووجد اإلماَم ُيصيل عىل أي هيئٍة يدخل  يقول يستحب أن ا

معه، فلو كان اإلمام قائًام فادخل معه وال تنتظر وتنشغل بيشٍء حتى يركع، فادخل معه، 

فكلام بكرت يف الدخول مع اإلمام ُكلام كان أجُرَك أعظم حتى قال بعُض أهل العلم، انظر 

إن أفضل من يدخل مع اإلمام هو الذي يدخل مع اإلمام : لعلممعي، قال بعُض أهل ا

وُيكرب قبَل أن يرشع اإلماُم يف قراءة الفاحتة، فتكون قد تابعَت يف األركان معه، ثم يليه من 

دخَل مع اإلمام وسمَع بعَض قراءته، ثم يليه من دخل مع اإلمام قبَل أن يركع، ثم يليه من 

  . دخل مع اإلمام وهو راكع

هؤالء األربع أدركوا الركعة لكن أفضُلهم من دخَل أوًال وهكذا بالرتتيب، هذه  وكل

  . صورة

أموِم مع إمامه كيف أدركه: الصورة الثانية مما يشمله قول املصنف ه  وُسَن دخول ا أ

أموم املسجد ويكون اإلمام يف أفعاٍل ال حتسُب للمأموم كأن يكون  أحياًنا قد يدخل ا

َك : أو يف اجللسِة بني السجدتني، نقولاإلماُم ساجًدا  يستحُب لك أن تدخَل مع اإلمام أل

  .ال تدري أُي هذه األعامل يكوُن فيه أجٌر أعظم عندك

هيم النخعي ال أدري بأهيا ُيغفر يل، بأي السجدتني، أي السجدة التي : ولذلك قال إبرا

  .ري بأي السجدتني ُيغفر يلُحسبت يل ركعة أم من السجدِة التي ُكنُت فيها مسبوًقا، ال أد

أن هذا فعُل يف عبادة فادخل فيه، فكلام دخلَت يف العبادة كلام كان أعظَم  :واألمر الثاين

  . أجرا 

ه قال :واألمر الثالث ه قد جاء عن أيب هريرَة ريض اُهللا عنه أ إذا جئتم املسجد  «: أ

  . فدل عىل أن املرَء يدخل وال ينتظر اإلمام حتى يقوم »ونحُن سجود فصلوا معنا سجوًدا

   



 

  

  

 

  .......................وإذا قام املسبوُق قبَل تسليمة إمامه الثانية ومل يرجع انقلبت نفًال 

وإذا قام املسبوُق قبَل تسليمة إمامه الثانية ومل يرجع انقلبت : ثم يقول املصنف بعَد ذلك

  . نفًال 

أموم اإلمام، ستأيت هذه  أموم اإلمام، مسابقُة ا ة متعلقة بمسابقة ا هذه املسأ

ة، ولكن سأذكر لكم قاعدة اآلن حتفظوها وسنطبق عليها بعَد قليل، اإلماُم مع  املسأ

أموم له أربُع حاالت أموم له أربع حاالت، انظروا معي، اإلماُم مع ا   : ا

إما أن يكوَن ُمتابًعا له معه وبعده بقليل، من حني ينتهي يبدأ ُيسمى : احلالة األوىل

  . ، ُمتابٌع له»إنام ُجعَل اإلمام ليؤتَم به«ُمتابع، 

  . وإما أن يكون مرتاخيًا عنه، يتأخر كثًريا عنه: لثانيةاحلالة ا

فًقا له، معه: احلالة الثالثة   . وإما أن يكوَن موا

بعة   . وإما أن يكوَن مسابًقا له: احلالة الرا

  . إًذا إيش؟ أربع حاالت، مسابق، موافق، ُمتابع، ُمرتاخي، أربعٌ 

أذكر لكم األربعة اآلن، طيب،  مع أن مناسبتها يف الباب الذي يليه لكن: نبدأ باألول

يعني حملها يف الباب الذي يليه، طيب، أو نؤجلها، نؤجلها يف الباب الذي بعده فإنه 

  . ُمناسب

لكن من صور هذه املُسابقة، املسابقُة يف التسليم، فمن سلَم قبَل إمامه بطلت صالته، 

لم اإلمام التسليمة الثانية ومن سابَق إمامه إذا كان مسبوًقا، فاتته ركعة فقام قبِل أن ُيس

ينا إن شاء اهللا يف القاعدة  انقلبت صالته نفًال؛ ألن املرَء ال جيوز له أن ُيسابق إمامه كام سيأ

بعَد قليل، وخاصًة يف التسليم، التسليم ُيبطل الصالة أو يقلبها نفًال، فتنقلب نفًال، فإن سلَم 

ه ركعٌة فأكثر فقام قبل انتهاء اإلمام من قبَل اإلمام بطلت الصالة، وإن كان مسبوًقا فاتت

التسليمة الثانية انقلبت نفًال ونقول له أعد الصالة لوجوب املتابعة؛ ألن املُسابق كام سيأيت 

معنا إن شاء اهللا بعَد قليل، إذا سابَق اإلمام بركٍن وجَب عليه أن يرجع فيأيت هبذا الركن، 

  . إن سابقه يف السالم بطل اإلمتاموإن سابَق اإلماَم بركنِني بطلت الركعة، و



 

   
 

 

...................................................................................  

أموم لإلمام  إًذا هذه املسابقة التي ُكنت سأذكرها ذكرت لكم قاعدهتا اآلن، مسابقة ا

  : هلا أربع حاالت

  .مسابقٌة بركِن ومسابقٌة بركنِني ومسابقٌة بتحريمة، ومسابقٌة بالتسليم، أربعة أشياء

ريم، ومسابقٌة بالتسليم، ومسابقٌة بركن، مسابقٌة بالتح: املسابقة لإلمام بأربعِة أشياء

  . ومسابقٌة بركنني

م فقال: انظروا معي، نبدأ بأول واحدة اُهللا أكرب قبَل : من سابق اإلمام بتكبرية اإلحرا

، ما كرب، صالُتَك باطلة، »إنام ُجعَل اإلمام ليؤتَم به فإذا كَرب فكربوا«اإلمام، مل تنعقد صالته، 

مأعد الصالة، أو كرب تكب   . ًريا آخر، مسابقُة اإلمام يف ماذا؟ تكبرية اإلحرا

مسابقته يف التسليم، فإن كان قد سابقه يف التسليم بأن سلَم قبله بطلت : النوع الثاين

ه ال جيوز اخلروج من الصالَة قبل اإلمام  ، ما »إنام ُجعَل اإلماُم ليؤتَم به«صالته كذلك؛ أل

  . جيوز أن خترج قبله

وإن كان املرُء مسبوًقا فاتته ركعة لكنه قام قبَل أن ُيسلَم اإلمام انقلبت الصالُة إىل نفل، 

  . ذكَر ذلَك املصنف ُهنا

قبل التسليمة الثانية؛ ألَن عندنا عىل الصحيح سبقت معنا أن كال : الصورة الثالثة

ِن مجيًعا ركن فإهنا ضعيفة، فالتسليمتا »تسليمة واحدة«: التسليمتِني ركن، وأما حديث

  . وليست تسليمة واحدة

أن يسابقه بركن، كيف يسابقه بركن؟ يركع قبَل اإلمام، يسجد قبَل : األمر الثالث

جيُب عليَك أن ترجع إىل الركن الذي ُكنَت فيه مع اإلمام : اإلمام، يقوم قبَل اإلمام، نقول

  . ثم تأيت وُتتابع

يس كذ لك؟ كيف تتدارك ذلك؟ إرجع ساجًدا وقفَت قبَل اإلمام، سبقته بركن ُهنا أ

ثم ُقم مرًة ُأخرى، فإن مل تفعل ذلك بطلت هذه الركعة، تبطل ركعة واحدة فقط ألهنا ُركن، 

  . ليس تسليم وليس افتتاح



 

  

  

 

  .................................................................. وإن ُأقيمت الصالةُ 

اُهللا أكرب، فركَع قبَل اإلمام، سمَع شخص : رجٌل ُيصيل فظَن أن اإلمام قال: مثال ثاين

  . اُهللا أكرب: م قال اإلماماُهللا أكرب، فركَع قبل، ث: آخر يقول

جيُب عليك أن تقف، من غري تكبري ثم تقول اُهللا أكرب، ُتعيد اهلوي للركوع؛ ألن اهلوي 

للركوع واجٌب متعلٌق بالركن الذي بعده فيجُب اإلتياُن به؛ فإن مل تفعل ذلك بطلت هذه 

ك صليَت ثالًثا فتأيت بركعة   . الركعة، فكأ

وتك مع اإلمام ُركنان، أن يفوتك ركنان، من فاته ركناِن أن يف: طيب، الصورة الثالثة

مع اإلمام حال القيام فقال اإلمام،  امرًئ كامالن بطلت الركعة، كيف؟ انظر معي، لو أن 

، ُقلنا هذا يف الفوات، هذا املسابقة نتكلم عن الفوات، إًذا خالص، إًذا احلكم واحد،  عفًوا

  . هذا يف املُسابقة

ء، إي نعم فإن سابقه سقطت، من ساب: املُسابقة ق اإلمام يف ركٍن أو أكثر فحكُمها سوا

ة التي بعدها اقرأ وإن  ت، نعم أحسنت، املسأ ا ذهبت يف الفوا ال، الفوات غري املسابقة، أ

  . ُأقيمت

، بدأ يتكلم عن صالة النافلة عنَد قيام أو عنَد إقامة »وإن ُأقيمت الصالة«: يقول الشيخ

  . صالة الفريضة

  . وإذا ُأقيمت الصالة التي يريُد أن ُيصيل مع إمامها: قال

إَن هذا احلكم يستوي فيه من كان داخل : اذا قال املصنف هذه العبارة؟ لكي يقول

املسجد ومن كان خارج املسجد، أحياًنا تكون يف سكن قريب مثًال من احلرم، فإذا ُأقيمت 

ت ُتريد أن ُتصَيل مع اإلماِم يف احلرم فال جيوُز لك أن ُتصَيل النافلَة يف  الصالة يف احلرم وأ

  . سجد، وكذلَك لو ُكنت يف داخل املسجدخارج امل

من أراَد أن ُيصَيل مع إمام فال جيوُز له، حيرم، وال تنعقد كذلك الفريضة إذا ابتدأ هبا 

  .بعَد اإلقامة

  



 

   
 

 

ومن صَىل ثم ُأقيمت  وهو فيها وإن ُأقيمت مل تنعقد نافلته التي ُيريُد أن ُيصَيل مع إمامها

  .......................................................اجلامعُة ُسَن أن ُيعيَد واألوىل فرضه

ُأعيد كالمي مرة ُأخرى، إذا ُأقيمت الصالة فال جيوُز للمرِء أن يفتتَح صالَة نافلة، 

ُ الدليل عىل ذلك؟ أن النبَي  َّ إذا ُأقيمت الصالُة فال صالَة إال «: قال َعَليِْه َوَسلَّمَ  َصىلَّ ا

  . ، ال هني، والنهي يقتيض الفساد، ال جيوز لَك أن ُتصيل نافلةً »املكتوبة

  .إذا ُأقيمت الصالة التي ُيريُد أن ُيصَيل مع إمامها: قال

ت يف السكن، : يشمل ذلك ُكنَت داخل املسجد أو خارجه، لو ُأقيمت الصالة وأ

ما جيوز، ال جيوُز لَك أن تفتتَح : سُأصيل ركعتني ثم أذهب ُأصيل مع اإلمام، نقول: تقول

  . الصالة داخل املسجد أو خارجه

  . »مل تنعقد نافلته«: قال

ُ َعَلْيِه ال تنعقد، أي صالته غري صحيحة لنهي النبي  َّ ِه َصىلَّ ا ، ما تصىل َوَسلَّمَ وآ

  .النافلة مطلًقا

م من النافلة قبَل إقامة الصالةوهو فيها وإن ُأقيمت: قال   .، يعني كَرب تكبرية اإلحرا

َوال ُتْبطُِلوا {: ال يقطع الصالة، لقول اهللاِ جل وعال أمتها خفيفة،: قال

ولو : فيتُمها خفيفة، ولو فاتته فاحتُة الكتاب، بل بعُض أهل العلم يقول ]٣٣:حممد[}َأْعَامَلُكمْ 

ءة، لكن يستعجل، فيأيت بأقل الكامل، فُيسبح فاتته ركعة واحدة بأن كان اإل مام رسيَع القرا

ءة الفاحتة وال يزيُد عىل ذلك   .تسبيحة واحدة ويقترص عىل قرا

  . ومن صَىل ثم ُأقيمت اجلامعُة ُسَن أن ُيعيَد واألوىل فرضه: قال رمحه اهللا

إن من صىل منفرًدا ثم ُأقيمت مجاعٌة ُأخرى فُيستحُب له أن ُيصَيل اجلامعة : يقول الشيخ

   .وخاصًة إذا كانت يف املسجد

  

  

  



 

  

  

 

أموم ءة ويتحمُل اإلماُم عن ا   ..................................................القرا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ودليُل ذلك أن النبَي  َّ ا انفتَل من صالته مرًة وجَد رجًال يف آخر  َصىلَّ ا

، أي كَل واحٍد »صلينا يف رحالنا: قاال ما بالكام؟ «: املسجد أو رجلني يف آخر املسجد فقال

ينا املسجد، مل يصلوا مجاعة، فقال النبي  ُ صىل يف رحله، يعني صلينا يف بوتنا وأ َّ َصىلَّ ا

يتم املسجد فصلوا «: َعَليِْه َوَسلَّمَ    . ، أي فصلوا مرًة ُأخرى»إذا أ

إًذا فمن صىل وحده ثم رأى مجاعًة وخاصًة يف املسجد فإنه يستحُب له أن ُيعيدها 

  . فتكوُن يف حقه نافلة ال فريضة

  . الذي يسقط هبا الوجوب األوىل وأما الثانية فتصبح ُسنة واألوىل فرُضه،: قال

ه لو صىل يف الثانية ويف ثوبه نجاسة ومل يتذكر إال  بعد ما الذي يرتتب عىل ذلك؟ أ

الصالة صحت صالته، أو وجَد فيها ما يقطُعها، يعني سبب من أسباب قطعها فقطَع 

  .صالته، ال يلزمه إعادُهتا، فاألوىل هو الفرض

أموم: قال رمحه اُهللا تعاىل   . ويتحمُل اإلماُم عن ا

أموم : يقول أموم، ويش معنى يتحملها؟ يعني أن ا إن اإلمام يتحمل أشياء عن ا

  .تسقط عنه وال تلزمه

ءة: أول هذه األمور ا ثبَت عند الدارقطني وغريه واإلالقرا َصىلَّ أن النبَي  َأْمحَدمام ، 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، طبًعا من حديث جابر، أن النبَي ا َّ من كان له «: قال َصىلَّ ا

ءة ءة اإلمام له قرا ، وهذا احلديث رجاله ثقات، وقد حسَن مجٌع من أهل العلِم هذا »إمام فقرا

ئه   . احلديث، لوال إرسال يف بعِض أجزا

ءَة : إًذا املقصود من هذا احلديث ءة، وحتُمله القرا أمومني القرا أن اإلمام يتحمل عن ا

ءة ما زاد عن الفاحتة، فال ُيرشُع للمأموم أن يقرأ يف اجلهرية ما زادَ : يف أمرين عن الفاحتة،  قرا

وأما الفاحتُة فإن اإلماَم يتحمل وجوهبا ويستحُب قراءُهتا للمأموم يف الرسية ويف اجلهرية، 

  . وسيأيت إن شاء اهللا يف حمله، هذا واحد

  



 

   
 

 

وسجود السهو وسجود التالوة والسرتة ودعاء القنوت والتشهد األول إذا سبق بركعة 

  .................................................................................يف رباعية

أموم وجَد يف صالته هو سهٌو فإن اإلمام يتحمله سجود السهو: األمر الثاين ، لو أن ا

أموم؛ ألن اإلم أموم عنه، ويسقط ذلَك عن ا ام يتحمله إال يف حالة واحدة، وهو إذا كان ا

  . مسبوًقا فسها يف حال انفصاله عن اإلمام، فإنه حينئٍذ جيُب عليه أن يسجد

سجود التالوة، وسبَق معنا سجود التالوة، وسجود التالوة : قال :األمر الثالث

ه إذا مل يسجد اإلمام فإنه ال يستحُب للمأموم أن يسجد وال جيوز  يتحمله اإلمام، بمعنى أ

ه من باب املُتابعة   . له أن يسجد حني ذاك أل

  . والسرتة: قال

ُد بال د بالسرتة ليست التي تسرت العورة وإنام املرا سرتة التي تكوُن أمام املُصيل، املُرا

ه صىل ريض اُهللا عنه  واإلماُم سرتته سرتٌة للمأمومني، ولذلك ثبَت من حديِث ابن عباس أ

اَن يرتُع بني الصفوف، فدَل  اٍن أي محار، فدخَل يف الصف وترك األ ى عىل أ وكان قد أ

رشع للمأمومني أن عىل أن ذلَك ال يقطُع الصف، فسرتة اإلمام سرتٌة للمأمومني، وال يُ 

  . جيعلوا سرتًة خاصًة هبم

  . ودعاُء القنوت: قال

أي أن اإلماَم هو الذي يقنت، فإن قنَت اإلمام فاقنت معه، وإن ترَك القنوت فاتركه، 

ًء كان القنوت يف الفريضِة أو يف النافلة   . سوا

  . والتشهُد األول: قال

د أموم إذا كان دخَل مع إماٍم يف يف رباعيةللمسبوق إذا ُسبَق بركعة، : أي املُرا ، ا

رباعيٍة كالظهر وفاتته ركعة فإنه ُيصيل الركعَة األوىل والثانية مع اإلمام ثَم ال يكوُن ُهناك 

  . تقوم معه لثالثة كذلك: تشهٌد أول ألن اإلمام سيقوم بالثالثة، فنقول

أموم التسميع ًضا عن ا محده، يتحملها  سمَع اُهللا ملن: ، وهو قولويتحمل اإلمام أ

أموم، وتقدمت   . اإلمام وال يقوهلا ا



 

  

  

 

  ...........................أن يستفتح ويتعوذ يف اجلهرية ويقرأ الفاحتة  وسن للمأمون

، ُيسُن أن يستفتح: فقالبدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل بذكر ُأموٍر ُتسُن للمأموم، 

وقُت ُدعاُء االستفتاح الذي يكوُن يف أول ركعة، وسبَق معنا أن ُدعاء االستفتاح : االستفتاح

مُر الناَس بأن له صيغ، وأن أفضَل صيغِه يف الفريضِة خاصة ما كان عمُر ريض اُهللا عنه يأ

َ وبحمدَك وتبارَك اسُمك «: يقولوه يف الفريضة وهو أن يستفتح فيقول سبحانك 

  . ، هذا أفضل أدعية االستفتاح يف الفريضة»وتعاىل جُدَك وال إ غُريك

وأما يف النافلة هناك أكثر من نوع وهو من اختالف التنوع، وجيوز أن تأيت بدعاء 

  .ال مانعاستفتاح آخر يف الفريضة 

أموم يستفتح، أن النبَي  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ والدليل عىل أن ا َّ سمَع شخًصا خلفه  َصىلَّ ا

ُت كذا وكذا من املالئكة حتملها«: يدعوا بدعاء، فقال ، أو نحو »من قال هذا الُدعاء فلقد رأ

ما قال عليه الصالة والسالم، وكان ذلك نعم يف االستفتاح، هذا يف باب االستفتاح وكان 

  . يف استفتاح صالته

  . ويتعوذ يف اجلهرية: قال

أي ويستحُب أن يتعوَذ، ومر معنا أن التعوذ إنام يكوُن كذلك يف الركعِة األوىل بأن 

  . أعوُذ باهللاِ من الشيطان الرجيم، أو أعوُذ باهللاِ السميع العليم من الشيطان الرجيم: يقول

ُ الفاحتة: قال   . ويقرأ

ءة الفاحتة، ل ءة الفاحتة وإنام يستحُب له قرا أموم ال جيُب عليه قرا جبة، ا يست بوا

أموم، احلديث الرصيح النص من كان له إمام «: والدليل عيل أهنا ليست بواجبة عىل ا

ءة ءُة اإلمام له قرا ها يف »فقرا ها يف الرسيِة، ومستحٌب له أن يقرأ ، لكن ُيستحُب له أن يقرأ

  . سكتات اإلمام يف اجلهرية، وسنذكر السكتاب بعَد قليل

  

  

  



 

   
 

 

ويقرأ الفاحتة وسورة حيث رشعت يف سكتات إمامه وهي قبل الفاحتة وبعدها وبعد 

  .........................................فراغ القراءة ويقرأ فيام ال جيهر فيه اإلمام متى شاء

ُ الفاحتةَ «: قال أي يف  حيُث ُرشعت،أي سورة غري الفاحتة،  ،»وسورةً « ًبااستحبا »ويقرأ

 يف سكتاٍت إمامه،األوىل والثانية من الثالثية والرباعية، ويف األوىل والثانية من الثنائية، 

ءة: وهي أي السكتات ثالث   . قبل الفاحتِة وبعدها وبعد فراغ القرا

ءة الفاحتة حيُث يقرأُ دعاء : السكتات يف الصالةِ ثالث ثبتت هبا الُسنة، األوىل قبَل قرا

ه قال ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ كان للنبي «: االستفتاح، وقد جاء عن أيب هريرَة ريض اُهللا عنه أ َّ  َصىلَّ ا

ءته الفاحتة، وسكتٌة قبَل ركوعه: سكتان ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ ، فذكَر أن النبي »سكتٌة قبل قرا َّ   ا

يسكت هاتني السكتتني، واحلديث صحيٌح عنه ريض اُهللا عنه، إًذا هاتان السكتتان ثابتتان 

  . من حديث أيب هريرة ريض اُهللا عنه

: بعد الفاحتة وقبَل السورة، والدليل عىل مرشوعية هذه السكتة دليالن: السكتة الثالثة

ه قد ثبَت عن : األمر األول ُجماهٍد ُمرسًال إثباُت هذه السكتة، وقد ذكَر شيخ اإلسالم أ

وغريه من أهل العلم أن األحاديث املُرسلة ُحجٌة بإمجاع أهل العلم إذا عضدها قوُل 

صحاٍيب، وقد عضَد مرسَل جماهد ريض اُهللا عنه قضاء أو فعُل عبد اهللاِ بن عمر، وعبد اهللا 

  . أن هذا له حكم التوقيفبن عمرو ريض اُهللا عنهام، فدَل ذلك عىل 

اثنتان واردتان من حديِث أيب هريرة، والثالثُة جاءت : إًذا ثبَت لنا أن السكتات ثالث

من حديث جماهد ُمرسًال، ويعضُد ذلك القول هذا، وهذا بإمجاع طريق الفقهاء احلديث 

حيتجون كلهم، مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفَة النعامن رمحة اهللا عليهم مجيًعا أهنم 

  .باحلديث املُرسل إذا عضده قول صحايب أو إمجاع

ُ فيام ال جيهُر فيه متى شاء، : قال   .يعني يف الرسية يقرأ متى شاءويقرأ

أموُم ال يسمُع  أموم ُقلنا يقرأ يف السكتات، طيب، إن كان ا طيب، انظروا معي، ا

  اإلمام؟ 

  



 

  

  

 

  ....................ومن أحرَم مع إمامه أو قبَل إمتامه لتكبرية اإلحرام مل تنعقد صالته

يقرأ بأن كان بعيًدا أو كان صوُت اإلماِم ضعيًفا فحينئٍذ يقرأ، إال شخًصا واحد : نقول

ه إن قرأ آذى من بجانبه، وقد قال اُهللا  ال يقرأ وهو األطرش الذي ال يسمع فإنه ال يقرأ؛ أل

ِصُتوا {: ل وعالج ُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأ بإمجاع أهل  َأْمحَدُ قال   ]٢٠٤:األعراف[}َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآ

  . العلم أهنا يف الصالة

فيجُب عنَد سامِعَك لإلمام وهو يقرأ أن ُتنصت وال جيوز لَك أن تقرأ ال الفاحتَة وال 

  . غريها، هذه صورة

ه إذا أموم مههمًة أو مل يسمع أو مل يفقه ما يقوله  بعض أهل العلم تكلم عن أ سمَع ا

  اإلمام، يسمع صوت لكن ال يفقه، فهل يقرأ الفاحتَة أم يستمع هلذه اهلمهمة؟ 

ه يقرأ الفاحتة ألن العربَة : الصواب كام قال القايض عالء الدين املرداوي وغريه أ

كان الصوت بعيد لكن تسمع باالستامع الذي يؤدي إىل الفهم، وحيُث سمعَت مههمًة بأن 

  .يشء لكن ال تفقهه فإنَك يف حكِم من ال يسمع

ومن أحرَم مع إمامه أو قبَل إمتامه لتكبرية اإلحرام مل تنعقد : فصٌل «: قال رمحه اهللا

  . »صالته

ة ذكرناها قبل قليل وقلت سأرجع هلا بعد قليل ا نتكلم عن مسأ   . بدأ

أموم مع إمامه من حيث املتابعة له أربع حاالت   : ا

 إما أن يكوَن متابًعا وهو الواجب والُسنة بأن يتبعه .  

 وإما أن يكوَن مرتاخيًا عنه .  

 وإما أن يكوَن سابًقا له .  

 فًقا   . وإما أن يكوَن موا

  

  



 

   
 

 

.....................................................................................  

يَت بعده؟  :املتابع: احلالة األوىل ك قد تأ هو الذي يأيت بالركِن بعده، وكيف تعرف أ

ِء من التكبري، واألمر الثاين أن : بأن يكون قد انتهى أمران مثل الركوع انتهى حرُف الرا

  . يكون قد استتَم قائًام أو هوى كامنًا ساجًدا

إلمام إن بعض الناس خيطئون فيسجدوَن وا: لذلك يقول اإلمام أمحد يف رسالة الصالة

ِء من اُهللا أكرب، أو يسجدوَن واإلماُم مل يصل بعُد إىل موضع  مل ينتهي من حرف الرا

ت تأَيت بالفعل بعد اإلمام بعد انتهاء حرف  السجود، إًذا متى تكوُن متابًعا وهي الُسنة؟ أ

الراء وإن ُكنت ترى فبعد وصوله للركن الذي تريُد أن تذهب إليه، إًذا هذا تسمى املتابعة 

  . والفاء تفيُد التعقيب »إنام ُجعَل اإلمام ليؤتَم به، فإذا كَرب فكربوا«هو األصل، و

فًقا أي معه، أن يفعل اليشء مع اإلمام وهو ُيكرب ُيكرب معه،  :احلالة الثانية أن يكوَن موا

إن املُتابعَة لإلمام مكروهة وليست ُحمرمة، مكروهٌة : وهو ُيسلم ُيسلم مع، وهكذا، يقولون

  . ولسيت ُحمرمة، أو سيأيت هبا املصنف بعَد قليل، سيأيت بعَد قليل كالمه نعم

  .ومن أحرم مع اإلمام: تكلم عنها، قالبدأ يتكلم عن املُسابقة، بل 

م، : قالوا  فقة اإلمام مكروهٌة إال يف موضٍع واحد وهو أن توافقه يف تكبرية اإلحرا موا

م بطلت صالته؛ ألن تكبرية اإلحرام جيب أن تكوَن بعد  فمن وافق اإلمام يف تكبرية اإلحرا

يها مع اإلما م لكن مع الكراهة، هذا املتابعة، اإلمام، وما عداها من األركان فإنه جيوُز أن تأ

فقة، أحسنت   . املعية املوا

هو الذي يتأخُر عن اإلمام، والذي يتأخر عن اإلمام : املرتاخي املرتاخي،: احلالة الثالثة

م أو أن يكوَن يف الركِن أو يف السالم، فالرتاخي األصُل فيه  إما أن يكون يف تكبرية اإلحرا

ه ال يبطل الصالة إال إذا تراخيَت بركتني، يعني تأخرت عن اإلمام بركنني فحينئٍذ تبطُل  أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبَي : يل عىل البطالنالركعة والدليُل عليه، الدل َّ صحح الدخول  َصىلَّ ا

مع اإلمام حال الركوع، ومن دخَل مع اإلمام حال الركوع يكون قد سبقه بركن واحد 

  . كامل وبعض الثاين، فحينئٍذ مل تبطل الركعة، أو صح اإلمتام يف هذه الركعة



 

  

  

 

واألوىل للمأموم أن يرشع يف افعال الصالة بعد إمامه فإن وافقه فيها أو يف السالم كره وإن 

  ...............................................................................سبقه حرم 

سبقه بركٍن واحد ولو كامًال فإنه يأيت به  فمن سبقه إمامه بركنني بطلت الركعة، ومن

  . ثم ُيتابع اإلماَم بعَد ذلك

وأما املسابقُة لإلمام فإن املسابقة لإلمام يف التسليم مبطلة، واملسابقة لإلمام مبطلة، 

  . واملسابقُة يف الركِن يف الركعِة جيب التدارك فيها، ركنًا أو أكثر

  . كثر من ركن منهي عنه، أفضل يشء املتابعةأفضل يشء املتابعة، الرتاخي والتأخر أ

واألوىل للمأموِم أن يرشَع يف أفعال الصالةِ بعد إمامه فإن وافقه فيها أو «: قال رمحه اهللا

  . »يف السالِم ُكره، وإن سبقه حُرمَ 

  .يعني هذا كالم املصنف نطبقه عىل القاعدة، انظر معي

  . ومن أحرَم مع إمامه مل تنعقد صالته: يقول الشيخ

فقة، وما حكم املوافقة؟  ع األربعة؟ املوا وا أحرَم مع إمامه، هذه داخلة من أي األ

م فإهنا ال تنعقُد الصالة، وهذا هو حمل االستثناء،  مكروهٌة يف الصالِة كلها إال تكبرية اإلحرا

  . وسيأيت الصفة الباقية

مأو قبَل إمتام: قال ه ال يكون متابًعا له إال ه لتكبرية اإلحرا ، قبَل إمتامه، نفس اليشء أل

ء، قبل إمتامه لتكبرية  ء، البد أن يكون قبل انتهائه من حرف الرا قبل انتهائه من حرف الرا

م،    .مل تصح صالته مل تنعقد صالته،اإلحرا

  . واألوىل للمأموم أن يرشَع يف أفعال الصالة بعد إمامه: قال

أي أن األفضل هو ماذا؟ املتابعة بأن يكون بعد اإلمام ُمبارشة، كرب فكربوا، ركَع 

  . فاركعوا، سجَد فاسجدوا، والفاء تفيد التعقيب مبارشةً 

، حتى أو يف السالمأي كان معه من غري التحريمة ُكره، وإن وافقه فيها ، فإن وافقه: قال

فقة فيها مكروه   . يف السالم املوا

  



 

   
 

 

فمن ركَع أو سجَد أو رفَع قبَل إمامه عمًدا لزمه أن يرجع ليأيت به مع : قال رمحه اهللا

ًا عمًدا بطلت صالته، ال صالُة ناٍس وجاهلٍ  ى عا   ............................إمامه، فإن أ

حيُرم أن يسابقه، لكن جيب عليه أن يرجع إىل الركن، جيب عليه  ه حُرم،وإن سبق: قال

  . أن يرجَع إليه

فمن ركَع أو سجَد أو رفَع قبَل إمامه عمًدا لزمه أن يرجع ليأيت به مع : قال رمحه اهللا

ًا عمًدا بطلت صالته، ال صالُة ناٍس وجاهلٍ  ى عا   . إمامه، فإن أ

إن الذي يسابق اإلمام جيُب عليه أن يرجع ليأَيت به مع اإلمام، جيب عليه أن : يقول

ى علًام عامًدا بطلت صالته ألن املسابقة منهي عنها وقد  يرجع فيأيت به مع اإلمام، فإن أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قال النبي  َّ ، أي ال »عليهإنام ُجعل اإلمام ليؤتَم به فال ختتلفوا «: َصىلَّ ا

  . تسابقوه، فال جيوز التقدم عىل اإلمام فتبطل هذه الركعة وتبطل الصالة كليةً 

فإن النايس واجلاهل باملسابقة تصُح صالته، انظر معي  ال صالة ناٍس وجاهل؛: قال

ة، وهذه القاعدة دائًام  سأذكر قاعدة وُأريد منك أن تعرف ما هو تطبيقها عىل هذه املسأ

أن اجلهَل والنسيان : ُأكررها لكم إن كنتم تذكرون، قلت لكم أو مر معنا قاعدة أهل العلم

أمورات يعذُر هبام يف إيش؟ يف املنهيات، وال يعذرُ    . هبام يف ا

ومعنى ذلك أن اجلهَل والنسيان جيعالِن املوجوَد معدوًما وال جيعالِن املعدوَم 

يَس كذلك؟ ذكرنا هذه القاعدة دائًام    . موجوًدا، أ

ه  اذا عربنا هبا باجلهل والنسيان؟ أل ظر معنا يف قضية املُسابقة، املُسابقة  طيب، أ

يَت باألركان ولكن من املنهيات والقاعدة منهي عنها فكأهنا من املوجودات ، الصالة أ

أمورات ال يعذُر هبا، فهذه من  عند أهل العلم أن املنهيات تعذُر فيها باجلهل والنسيان، ا

فوجود املنهي عنه وهو املُسابقة يعذُر فيه بالنسياِن واجلهل، وأما العامل الذاكر ال ، املنهيات

  . يعذُر به

  

  



 

  

  

 

أمومون التطويل ويسُن لإلمام التخفيف مع اإلمتام   ......................ما مل ُيؤثر ا

طبًعا تقرير الدليل عىل هذه القاعدة طويل، والقاعدة عندنا غالًبا ما يكوُن دليُلها 

ء، وقد ذكَر مجاهُري أهل العلم أن االستقراء دليل، ننظر إىل الفروع  الفقهية وما عرب  االستقرا

ٍء ناقص وهو األغلب؛ أل ٍء إما تاٍم أو استقرا ا بعد استقرا ن فيه الشارع فيه مثًال، ثم استقرأ

ء الناقص ُمفيد يف الفقهيات، فغالب  ء التام مفيد يف العقليات، واالستقرا االستقرا

ٌء ناقص، فنحُن نستقرأ املسائل ثم ننظر املناط فوجدناه ما ذكرت  ء يف الفقه استقرا االستقرا

  . لكم قبل قليل، نعم

  . ويسُن لإلمام التخفيف مع اإلمتام: يقول الشيخ

ه يأيت بتامم الصالة، ودليُل ذلك قول النبي  يعني ُيسن له أن ُخيفف مع اإلمتام، بمعنى أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َّ ، فدَل عىل »أَم بكم الناس فليخفف فإن فيهم املريَض وذا احلاجةمن «: َصىلَّ ا

  . أن التخفيف هو املرشوع

  . مع اإلمتام: قال

وقوله مع اإلمتام أي أَن حَد التخفيف هو أن يأَيت بأقل الكامل، وأقُل الكامل ثالث 

نا ولك رب: تسبيحات يف الركوِع ويف السجود، وأقُل الكامل أن يقوَل يف الرفع من الركوع

احلمد محًدا كثًريا طيًبا ُمبارًكا فيه، إىل آخره، وأقُل الكامل يف القراءة أن يقرأ يف املغرِب من 

له، هذا هو أقل  قصار املفصل، ويف الظهِر والعِرص والعشاِء من أواسطه ويف الفجِر من طوا

  . التامم

ولذلَك أمَر ُعمُر ريض اُهللا عنه الناَس بأن يقرءوا منه، إًذا هذا هو التخفيف بأن يأَيت 

  . بأقِل الكامِل وهو التامم

أمومون التطويل: قال   . ما مل ُيؤثر ا

أموموَن حمصورين: قوله أمومون، أي إذا كان ا    .ما مل ُيؤثر ا

  

  



 

   
 

 

أموم ه أو أمته إىل املسجد ُكره منُعها وانتظاُر داخٍل إن مل يشق عىل ا   ....ومن استأذنته امرأ

أموموَن غَري حمصورين فإنه ال يم كن أن يؤثره فإنه البد أن يكون منهم وأما إذا كان ا

شخص يعني يؤثر التخفيف، إًذا األصل هو التخفيف ما مل يكونوا حمصورين فحينئٍذ يكون 

  . يف حقهم التطويل

أموم: قال   . وانتظاُر داخٍل إن مل يشق عىل ا

  : اإلمام يستحُب له أن ينتظَر الداخل يف مسالتني

ة األوىل ليُدرَك الركوَع معه، فُيستحب لإلمام إذا كان راكًعا  أن ينتظَر الداخَل  :املسأ

فسمَع حًسا لشخص سيدخل املسجد فيستحُب أن ينتظر حتى يدخل ذاك الرجل معه يف 

أمومني، وهذا ثبت عن عدد من الصحابة فعله، قالوا  وهذا عاٌم : الركوع ما مل يشق عىل ا

أمومني ُيستحب أن ينتظروا أمومني، لكل ا ، هذه صورة، ال احلرم ما يسمع يا يف مجيع ا

وف ال يمكن  شيخ، ما يسمع أحد، ما يسمع ِحًسا، ما يستطيع أن يسمع ِحًسا، احلرم فيه أ

  .أن يسمعهم

ة الثانية أموِم قبَل اإلقامة، فلو أن اإلمام قال :املسأ ننتظر بعض اجلامعة : انتظاُر ا

أموم نعم، ُيستحُب انتظار بعض اجلام: يصلوا معنا، نقول عة لكن برشط أن يكوَن ذلَك ا

أمومني بأن يكون فيه تأخري  ممن عادهتم مالزمُة اجلامعة، فُيستحب انتظاره ما مل يشق عىل ا

  . اإلقامة ونحو ذلك

ه أو أمته إىل املسجد ُكره منُعها: قال ُ َعَليِْه لقول النبي  ومن استأذنته امرأ َّ َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ فيام رواه الشيخان من حديِث ابن عمر أن النبي  َوَسلَّمَ  َّ ال متنعوا «: قال َصىلَّ ا

  . »إماء اهللاِ مساجد اهللا

  

  

  

  



 

  

  

 

  .......................................................................وبيتُها خٌري هلا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ حلديث النبي  وبيتُها خٌري هلا،: قال َّ ه قال َصىلَّ ا وبوُهتَن خٌري هلن، «: أ

ُة صالُهتا يف بيتها أفضل، ولكن إذا دخلت  »وليخرجَن تفالت أي غَري متجمالت، فاملرأ

ة مأمورة بالسرت يف صالهتا ُكلها، حتى  املسجد فصالُهتا مجاعًة يف املسجد أفضل؛ ألن املرأ

هتا تضُم نفسها فال ُجتايف عُضدهيا عن جنبها، وال فخذهيا عن بطنها، وإنام إن املرأة يف صال

ة السرت وعدم التكشف   . تضُم نفسها ولو كانت منفردًة؛ ألن األصل يف املرأ

  


